
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITÂÇAO

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N" 081/20í8.CPL
TIPO: Menor Preço Global
ORGÃO INTERESSADO:Secretaria de Agricultura Abastecimento e Produção - SEAAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1 7.001.001/201 8
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 28 de agosto de 20í8,
às 09:00 (nove horas) - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a
presente licitação será realizada no primeiro dia útil subseqüente.

A Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio
designados pela Portaria No 7534, de 19 de julho de 20í8, publicada no dia 25 de julho de
2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará e julgará a licitação
acima indicada e receberá os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO na Rua
Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA, regido pela Lei Federal no 10.520,
de í7 de julho de 2002, Dêcreto Municipal no 2212007, Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2002, alterada pela Lei Complementar n' 147, de 07 de agosto de 2014,
Decreto Federal no 8.538, de 06 de outubro de 20'15 e por este Edital e seus anexos,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n.o 8.666/93 e
demais normas regulamentares apllcáveis à espécie.

1.2. Yalor Global Estimado para a ContrataÇão: R$ 139.437,00 (cento e trinta e nove mil e
quatrocentos e trinta e sete reais)

2. DOS ANEXOS

a) Anexo I - Proposta de Preços e Termo de Referência

b) Anexo ll - Modelo de Carta Credencial

c) Anexo lll - Minuta do Contrato

d) Anexo lV - Declaração a que alude o aft.27o, V da Lei n.o 8.666/93

e) Anexo V - Modelo de Declaração Dando Ciência de que Cumprem Plenamenle os
Requisitos de Habilitação

3. DO SUPORTE LEGAL

3.1. Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal no 10.520, de í7 de julho de 2002, Decreto
Municipal no 02212007, Lei Complemenlar 123106 e alterações, por este Edital e seus
anexos, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, âs disposições da Lei no

8.666/93 e respectivas alterâções, além das demais disposições legais aplicáveis, que ficam
fazendo parte integrante da mesma, independente de transcrição.

Rua UÍbano Santos, 1657 - Baino Juçara, Imperatri/MA
CEP: 65.900-505 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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1. DOOBJETO

1.1. Aquisição de Material de Consumo, para serem usados na perfuração de poços
artesianos na zona rural do Município de lmperatriz - À/a., para atender as necessidades da
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Produção.
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4. DA DOTAÇÃO

4.1 . As despesas decorrentes da contrataçáo correráo à conta dos seguintes recursos

UNID. ORÇAMENTÁRIA: í 7.OOí - Secretâria de Agricultura, Abastecimênto e
Produção
PROJETO ATIVIDADE: 20.607.0118.1 .230 - Manutenção de Poços Artesianos
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.99 - Material de Consumo
Ficha: 2686 - Fonte: 00í - Recurso do Tesouro Municipal

5. DA PARTICIPAÇÃO

5.í. Poderão participar deste pregão os interessados que tenham ramo de atividade
compatível com o objeto e que atendam a todas as exigências deste Edital e seus anexos,
inclusive quanto à documentação e reqursitos mínimos de classificação das propostas, e se
apresentarem ao Pregoeiro(a) no dia, hora e local definido no preâmbulo deste Edital.

5.2. ltens Exclusivos - os itens com valor total estimado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) serâo de participação exclusiva de empresas que se enquadrarem como
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP, ou equiparadas (sociedades
cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta correspondente
aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 3o da Lei Complementar no 12312006,
nela incluídos os atos coopêrados e não coopêrados) do ramo pertinente ao objeto licitado,
conforme Lei Complemenlar no 12312006 e sua alteração dada pela Lei Complementar
14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação
constante deste Edítal e seus Anexos.

5.3. Para os itêns com valor acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a participação será
da seguinte forma:

5.3.1. Cota Reservada de 25% (inciso lll, art. 48 da Lei 14712014) para as licitantes quê se
enquadrarem como Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP, ou
equiparadas (sociedades cooperativas que tenham âuferido, no ano calendário anterior,
receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 3o da Lei

Complementar n' 12312006, nela incluidos os atos cooperados e náo cooperados) do ramo
pertinente ao objeto licitado, conforme Lei Complementar no 12312006 e sua alteração dada
pela Lei Complementar 14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto
à documentação constante deste Edital e seus Anexos.

5.3.2. Cota Principal de 75% (inciso lll, art. 48 da Lei 14712014) para todas as empresas
que atenderem as exigências, inclusive quanto à documentação, constante deste Edital e
seus Anexos.

5.4. Não poderão participar desta licitâção empresas:

5.4.1. Cuja falência tenha sido decretada em concurso de credores, em dissolução, em
liquidação e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, ou
ainda empresas estrangeiras que não funcionem no país.

5.4.2. Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública

Rua Urbano Santos, 1657 - Baino Juçar4 lmperatrizMA
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Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública Federal,

Estadual ou Municipal, ainda que tal fato se dê após o início do certame.

5.4.3. Apresentadas na qualidade de subcontratadas.

5.4.4. Que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de

órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou que possuam qualquer vínculo

com servidor do município.

5.4.5. Que se apresentem em forma de consórcios.

5.4.6. Pessoas Físicas.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1 . As licitântes deverão se apresentar junto ao Pregoeiro(a) por meio de um representante,
portando seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial
assinada pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida em cartório, podendo

ser utilizado o modelo do Anexo ll do Edital, ou procuração que o nomeie a participar deste
procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada,
comprovando os necessários poderes para formular verbalmente lances de preços,
firmar declarações, desistir ou apresentar razões de recurso, assinar a ata e praticar
todos os demâis atos pêÉinêntes ao prêsente certame.

6.1.í. No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de identidade
juntamente com Contrato Social ou Rêgistro que comprove sua capacidade de representar a

mesma.

6.1.2. As participantes deverão apresentar também ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleiçôes de seus
administradores, quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha
poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica.

6.1,3. As participantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus representantes,
Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, podendo ser
utilizado o modelo do Anexo V do Edital.

6.1 .4. Fica facultado às participantes apresenter Certidão Simplificada da Junta Comercial
do Estado, para demonstrarem sua condição de ME ou EPP

6.í.5. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados a(o)
Pregoeiro(a) fora dos envelopes, poderão ser apresentados em original, os quais farão
parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente, ou publicaÇão em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos
prazos de validade.

6.2. caso as licitantes não se façam representar durante a sessão de lances verbais, ou
sejam descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descrito no itêm
6.í.

6.3. Para cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante
para se manifestar em nome do representado, vedada a participação de qualquer

Rua Urbano Santos, 1657 - Baino Juçara, ImperatrizMA
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interessado representando mais de um licitante.

6.4. As licitantes que desejem envier seus envelopes via postal (com AR - Aviso de
Recebimento) deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo desse edital, aos

cuidados do(a) Pregoeiro(a) municipel.

6.5. Somente serão aceitos como válidos os envelopes enviados pelo correio, que

comprovadamente forem recebidos antes do inicio da sessão.

6.6. Poderá haver substituição do representante legal a qualquer tempo, bastando, para tal,

comunicação escrita da licitante, que deverá ser apresentada pelo novo representante em

tempo hábil.

7. DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1. Por força da Lei Complementar no 123106 e do Decreto Federal no 8.538, de 06 de

outubro de 2015, as Microempresas - MEs, as Empresas de Pequeno Porte - EPPS e as
Cooperativas a estas equiparadas - COOPs que tenham interesse em participar deste
pregão deverão observar os procedimentos a seguir dispostos:

a) as licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou COOP, e que

eventualmente possuam alguma restriçáo no tocante à documentaçáo relativa à

regularidade fiscal e/ou trabalhista, deverão consignar tal informação expressamente na
declaração prevista no item 6.1 .3;

b) no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da
melhor proposta se.ia uma ME, EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no respectivo
envelope, toda a documentação exigida neste Edital, ainda que os documentos pertinentes à
regularidade fiscal e/ou trabalhista apresentem alguma restrição, bem como alguma espécie
de documento que venha comprovar sua condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte;

c) como critério de desempate, será assegurada preferência de contrataÉo para
MEs, EPPs ou COOPs, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas por MEs, EPPs ou COOPs sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores a melhor proposta classificada.

7.2. PaÂ eíeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do
seguinte modo:

a) a ME, EPP ou COOP melhor classificada terá a oportunidade de apresentar
nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão,

b) a nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior
àquela considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será
adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME, Epp ou coop), desde que seu
preço seja aceitável e a licitante atenda às exigências habilitatórias;

c) não ocorrendo a contrataÇão da ME, Epp ou COOB na forma da alinea
anterior, serão convocada as MEs, Epps ou COOps remanescentes, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito:
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d) no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPS e COOPS

que se encontrem enquadradas no item 7.'l ., alínea 'c" será realizado sorteio entre elas para

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

e) na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7 1 , alínea 'c', o

objeto licitado será adiudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

f) o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial

não tiver sido apresentada por ME, EPP ou COOP

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua

parte externa as seguintes informaÇões:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA

Pregão Presencial n' 08í/201 8-CPL
Rua Urbano Santos, no í657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA,

CEP: 65.900-505
Envelope 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)

(A PROPOSTA APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E NUMERADA)

8.2. Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos.

a) Ser digitada ou impressa em uma via, redigida com clareza em língua portuguesa, sem

emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na última folha e

rubricada nas dêmais por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.

b) Conter a descrição detalhada e especificaçõês necessárias à identificação do objeto
desta licitação, conforme Anexo l. O licitante deverá indicar a descrição detalhada e
especificações necessárias à identificação, inclusive marca e/ou modelo do produto cotado,
quando for o caso, conforme Anexo l, e respectivo prêço por item, em moeda corrente
nacional, expresso em algarismos e o valor total da proposta em algarismo e por extenso.

b.1) Só serão aceitos até 02 (duas) casas decimais após a vírgula na descrição dos valores.
Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros,
e entre o valor expresso em algarismo e por extenso, será considerado este último.

b.2) PARAA FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS IMPRESSAS DEVERÁ SER
uTlLlzAoA A DESCRTçÃO DOS |TENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNC|A,
soB PENA DE DESCLASSTFTCAÇÃO DA PROPOSTA.

c) Atender às especificações mínimas estabêlecidas na Proposta de Preços e Termo de
Referencia (Anexo l), correspondente aos itens a serem adquiridos, e estar datada e
assinada por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.

d) Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais
como: custos diretos e indiretos, tributos lncidentes, taxa de administração, serviços,
encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários
ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

Rua Urbano Santos, 1657 - Baino Juçara, Imperatri/MA
CEP: 65.900-505 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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E) A PROPOSTA DE PREÇO DIGITALIZADA DEVERA SER PREENCHIDA E ENTREGUE

NA SESSÃO EM PEN DRIVE OU CD. ESTE ANEXO NÃO SUBSTITUI A PROPOSTA DE

PREçO IMPRESSA.

9. DAAcETTAÇÃo rÁcru
9.1 . Os preços apresentados devem:

a) reíletir os de mercado no momento, observado o prazo de prestação do
serviço/entrega do produto;

b) compreender todas as despesas, tais como: custos diretos e indiretos,

tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros,
treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste

Edital e seus Anexos;

c) ser irreajustáveis durante a vigência do contrato.

9-2. A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento"
emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 31 de Dezembro de 2018 a
partir da data da sua assinatura.

9.2.1 O fornecimento dos bens será efetuado de forma parcelada, sob demanda, conforme a

necessidade e de acordo com a conveniência da Contratante, bem como da existência de
disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados pela Contratante, por

ocasião da emissáo da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o

ônus com a execução do objeto.

9.2.3 A Contratada fica obrigada a entregar os materiais no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
após a solicitação formal pela Contratante.

9.2.4 Os materiais entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua
conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

9.2.5 A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com as
especificações e condições do Termo de Referência, do Edital e do Contrato.

9.3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
de entrega da mesma.

9.4. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de
preços, alterações ou alternativas nas condiçôes/especificaçôes estipuladas. Não serão
consideradas as propostas oue contenham entrelinhas. emendas. rasuras ou borrões.

9.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, náo sendo
considerados pleitos de acréscimos a qualquer título.

9.6. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital implicará na
desclassificação do licitante.

9.7. Caso os prazos de validade da Proposta e da execução do objeto sejam omitidos na
Proposta de Preços, o(a) Pregoeiro(a) entenderá como sendo iguais aos previstos no item
9.2 e 9.3, respectivamente.

Rua Urbano Santos, 1657 Baino Juçara, Imperatri/MA
CEP: 65.900-505 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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9.8. O (s) meteriel (s) deverá (ão) ser acêito (s), da seguinte forma:
9.8.1. PROVISORIAMENTE: no ato da entrega,
para fins de postêrior verificação da conformidade das especificaçóes dos materiais com

aqueles determinados nos Anexos I - Termo de Referência e da proposta vencedora,
oportunidade em que se observarão âpenas as informaçóes constantes da fatura e das
embalagens, em confronto com a respectiva nota de empenho.
9.8.2. DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificaçâo das especificações, qualidade e quantidades dos materiais e
conseqüentemente aceitação, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do
contrato, a ser designado pela Contratante.
9.8.3. O descanegamento do produto Íicará a cargo do fornecedor, devendo ser
providenciada a máo de obra necessária.
9.8.4 O aceite/aprovaçáo do(s) produto(s) pelo

órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou
qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas,
verificadas, posteriormente, garantindo-se ao município as faculdades previstas no art. í I
da Lei n.o 8.078/90.

10. DA HABTLTTAçÃO

10.1. A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo
em sua parte externa os dizeres abaixo e a seguinte documentação.

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n' 08í/20'l 8-CPL
Rua Urbano Santos, no í 657, Bairro Juçara, lmperatriz /ÍtlA,
CEP: 65.900-505
Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO
(razâo social ou nome comercial do licitante e endereço)

(A DOCUMENTAçÃO APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E

NUMERADA)

10.2. Os documentos necessários à habilitação, abaixo relacionados, poderão ser
apresentados em original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo
de cópia autenticadâ por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial,
observados sempre os respectivos prazos de validade:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comêrciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleições de seus administradores.

c) lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício.

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

d.'l) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alteraçôes ou da

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara, Imperatri/MA
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consolidaçáo respectiva.

e) Prova de inscriçáo no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(cNPJ)

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuiçóes Federais e
Divida Ativa e Previdenciária).

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Esladual do domicílio ou sede do licitante
(Tributos e Contribuições Estaduais e Dívida Ativa).

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.

i) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (FGTS).

j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

k) Certidão negativa de Íalência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede

da pessoa jurídica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da Licitação.

l) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situâção financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentaçáo da
proposta.

1.1) O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverão conter registro na Junta
Comercial.
1.2) Seráo considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e
demonstraçôes contábeis assim âpresentados:
1.2.1) sociedades regidas pela Lei no 6.404/76 (Sociedade Anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante.
1.2.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante ou em outro órgão equivalentê; ou
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
1.2.3) sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante.
1.2.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

m) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

n) comprovante de aptidão para desempenho de atívidade pertinente e compatível em
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características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, através da apresentaçâo

de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

o) Declaração, firmada por representante legal da empresa, de que não emprega menores
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores

de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, podendo ser utilizado o

modelo do Anexo lV do Edital

10.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da matriz, ou

10.3.1. Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da filiã|, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio

documento que e válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de
Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado,
devendo apresentar, neste caso, o documênto comprobatório dê autorização para a

centralização.

10.3.2. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da
filial aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da
matriz.

10.4. As certidões e documentos emitidos eletronicamente pela lnternet, somente produzirão

efettos com a confirmação da autenticidade no endereço eletrônico do órgão emissor.

í 0.5. O não atendimento de qualquer exigência ou condiçáo deste item implicaÍá na
inabilitação do licitante.

íí. DO PROCEDIMENTO

í1.1. No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou
seus representantes legais, o(a) Pregoeiro(a) receberá os documentos de credenciamento e
os envelopes contendo as propostas de preços (Envelope 01) e os documentos de
habilitação (Envelope 02).

í1.1.1. O(A) Pregoeiro(a) poderá estabelecet pÂzo de tolerância de até 15 (quinze) minutos
para a abertura dos trabalhos.

11.2. lniciada a sessão, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo(a)
Pregoeiro(a), pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da licitação
estejam no local designado pelo menos í5 (quinze) minutos antes do referido horário.

11.3. Após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos
licitantes e uma vez apresentado pelos últimos a declaração constante do Anexo V serão
recebidas as propostas comerciais, ocasião em que será procedida a verificação da
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do
preço, desclassificando-se as incompatíveis.

11.4. No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item
anterior, o autor da oferta de Menor preço e os das ofertas com preços ate 10% (dez por
cento) superiores àquela, poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores distintos
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e decrescentes, âte a proclamação do vencedor.

11.4.1. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra

ao licitante, na ordem crescente do desconto.

11 .4.2. Podeá o(a) Pregoeiro(a) negociar com as licitanles visando estabelecer um intervalo

razoável entre tempo, valores e os lances ofertados.

11.4.3. Dos lances ofertados não caberá retrataçáo.

1'l.4.4. Depois de definido o lance de menor valor, e na hipótese de restarem dois ou mais
licitantes, retoma-se o curso da sessão a fim de definir a ordem de classificação dos
licitantes remanescentes.

1'l .5. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições dêfinidas no item 11.4, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, até o
máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam
os preços oferecidos nas propostas escritas. (Havendo empate nesta condição todos
participarão da etapa de lances verbais).

11.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a),
implicará na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de

ordenação das propostas.

í1.7. Caso não se realize lances verbais por todos os licitantes, será verificada a
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a

contrataÇáo.

11.8. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo(a)
Pregoeiro(a), os licitantes manifestarem seu desinteresse em epresentar novos lances.

í1.8.í. A apresentaçáo de novas propostas na forma do item í1.8 náo prejudicará o
resultado do certame em relaçáo ao licitante melhor classificado.

'1 1.8.2. Encerrada a etapa competitiva relativa ao primeiro item, quando for o caso, dar-se-á
o início da competição relativa aos demais itens objeto desta licitação.

íí.9. Declarada encerrada a etapa competitivâ e ordenadas as ofertas de acordo com o
menor preço ofertado, o(a) Pregoeiro(a) imediatamente dará início à abertura do envelope
contendo os documentos de habilitação da proponente cuja proposta tenha sido classificada
em primeiro lugar.

11 . 10. Sendo inâbilitada a proponênte cuja proposta tenha sido classificada em primeiro
lugar, o(a) Pregoeiro(a) prosseguirá com a abertura do envelope de documentação da
proponente classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante
atenda às condições fixadas neste edital.

11 . 11 . Nas situações previstas nos subitens 11 .7 , 11 .8 e I I .10, o(a) Pregoeiro(a) poderá
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido desconto melhor.

11 .1 2. Verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a
ordem dos licitantes sendo declarado(s) vencedor(es) aquele que ocupar o primeiro lugar,
sendo{he adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a) o objeto do certame.

11.13. o(A) Pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes

,.,y
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contendo os "Documentos de Habilitação". Após 5 (cinco) dias úteis da contrateção, as

empresas poderão retirá-los no prazo de ate 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos

mesmos.

11.14. Oa Sessáo Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo(a)

Pregoeiro(a) e por todos os licitantes presentes.

í2. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12. 1 . Esta licitação e do tipo Menor Preço Global, em consonância com o que estabelece a

legislação pertinente.

12.2. Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condições
deste edital, notadamente às especificações mínimas contidas na Proposta de Preços.

12.3. Será considerada mais vanta.iosa para a Administração e, conseqüentemente,
classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e

condições deste edital, apresente o MENOR PREÇO GLOBAL.

12.4. Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas,
após os lances verbais, se for o caso, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate, na

mesma sessão e na presença de todas as demais licitantes presentes, através de sorteio,
na forma do disposto no § 2o do artigo 45 da Lei no 8.666/93.

12.5. No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante,
prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor
unitário.

12.6. Pa,a fins de homologação, após adjudicado o objeto, o licitante vencedor fica obrigado
a apresentar nova proposta adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no
prazo de até 02 (dois) dias, diretamente na secretaria contratante, contados da audiência
pública do Pregão, ato através do qual ficará de logo ciente o licitante.

í3. DO DIREITO DE RECURSO

'13.'1 . Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razóes do recurso, podendo
juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.

13.2. O recurso poderá ser feito na própria sessáo de recebimento, e, se oral, será reduzida
a termo em ata. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados por fax ou
vencidos os respectivos prazos legais.

13.3. O(s) recurso(s), não terá(ão) efeito suspensivo, será(ão) dirigido(s) à autoridade
superior, por intermédio do(a) pregoeiro(a), o qual poderá reconsiderar sua decisão ou
encaminhálo(s) à autoridade superior, devidamente informado, para apreciaçáo e decisão,
obedecidos os prazos legais.

13.4. o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
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13.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a

autoridade competente adjudica e homologa a presente licitação, em seguida notifica a
licitante melhor classificada pare assinatura da ata de registro de preço.

13.6 A falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão importará a

decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a)

ao vencedor.

í4. DA CONTRATAçÂO

14.1 . Homologado o julgamento, será elaborado o Contrato em favor do(s) licitante(s)
vencedor(es), o qual será convocado para firmar a avênça.

14.2. O(s) licitante(s) vencedo (es) terá(ão) um prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável

uma única vez, a critério da Secretaria Municipal de Saúde, para atender à convocação
prevista no item anterior.

14.3. Se o(s) licitante(s) vencedor(es) não apresentar(em) situação regular ou recusar-se a
executar o objeto licitado, injustificadamente, será convocado outro licitante, observada a

ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções
cabíveis, observado o disposto no subitem acima.

14.4. Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto da presente licitação, a

associação da contratada com outrem e a cessão ou transferência, total ou parcial.

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1 Proceder à entrega dos materiais em conformidade com o quantitativo solicitado por
esta Secretaria, para cada pedido;
15.2 Manter inalterados os preços e condições da proposta;
15.3 Lançar na nota fiscal as especificações dos materiais, de modo idêntico aqueles
constantes do objeto do edital;
15.4 Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento dos materiais sem a prévia e
expressa anuência da contratante.
15.5 Reparaç corrigir, remover, substituir, desfazer e reÍazer, prioritária e exclusivamente, às
suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer vícios,
defeitos, incorreçóes, erros, falhas e imperfeições, decorrente de culpa da empresa
fornecedora ou fabricante.
15.6 Evitar a entrega de materiais impróprios ou de qualidade inferior, não podendo tal fato
ser invocado para justificar cobrança adicional, a qualquer título.
15.7 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus
empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros,
inclusive os decorrentes de serviços ou aquisiçôes com vícios ou defeitos, constatáveis nos
prazos da garantia, mesmo expirado o ptazo.
15.8 observar o prazo máximo no qual a empresa ficará obrigada a entregar os materiais,
conforme itêm í7 deste Edital.
15.9 Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para a aquisição
dos materiais, nos termos do § ío; do art. 65 da Lei 8.666/93;
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15.10 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamento dos técnicos, enquanto
perdurar a vigência da garantia oferecida pela Contratada, de acordo com o manual de
garantia do fabricante.
15.11 Garantir que a ação ou omissão, total ou percial, da fiscalização do setor competentê,
náo eximirá o fornecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações
pactuadas entre as partes.

15.12 A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo

máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções
previstas no art." 81 na Lei 8.666/93.
15.13 O Contratado fica obrigado a apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de
preços da proposta final ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena

de recusa da assinatura do contrato.
15.14 Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros,
embalagens, mão-de-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.
15.15 Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratânte, com relação
ao fornecimento dos materiais.
15.í6 Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
15.17 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes por
ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas nesse Termo de Referência,
apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante.
í 5.18 Comunicar à fiscalização da contratanle, por escrito, quando verificar quaisquer
condições inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que possam
prejudicar a perfeita execução do objeto.
15.19 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato.
15.20 A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato.
15.21 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comercia,s, náo transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu
pagamento.

15.22 contratada é responsável pelos danos causados díretamente à esta secretaria ou a
terceiros, decorrente de culpa ou dolo durante a execução do Contrato.
15.23 A ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização da contratante, não eximirá a
contratada de totar responsabiridade pera má execução do objeto do contrato.
'15.24 os materiais deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da data da
entrega;
15.25 Atender as demâis condiçóes descritas no Termo de Referência.
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16 OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

í6 í Efetuar o pagamento na forma do item í8 deste Edital, após o recebimento definitivodos materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigaÇões regais, fiscars,
previdenciárias, rrabarhistas e as demais disposições deste Termo de Referênciã;
16.2 verificar se a entrega dos itens ricitados foi rearizada com observação às disposrçóes
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pertinentes no Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do
pagamento dos materiais de consumo entregues.
'16.3 As decisôes e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão
de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes a Administração.
16-4 Rejeitar os produtos cujas especificaçóes não atendam, em quaisquer dos itens, aos
requisitos mínimos constantes do Anexo I do Termo de Referência.
16.5 Notificar a empresa, por escrito, sobre
imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de cada um dos itens que compõem o

objeto deste Termo, para que sejam adotadas as medidas conetivas necessárias;

í7 DOS PRAZOS, LOCATS DE ENTREGA, RECEBIiTIENTO E ACEITAçÃO DOS
IUATERIAIS DE CONSUMO.

17.1 Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos
contados a partir do recebimento da Solicitação do Matêrial em questão. A empresa que não
cumprir o prazo sofrerá as sançóes previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações.
17.2 Os materiais serão entregues, sem ônus adicional para a contratante, em local
designado por pessoa competente para tal, conforme cronograma estabelecido por esta
Secretaria, acompanhado da respectiva nota fiscal, por pessoal qualificado da contratada.
17.3 A empresa vencedora deve efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições de
uso, conforme proposta apresentada, especificações técnicas e níveis de desempenho
mínimos exigidos, dentro do horário de expediente do respectivo órgão responsável.
17.4 O recebimento dos materiais dar-se-á provisoriamente, nas dependências desta
Secretaria após a realização de vistoria por membro do setor de compras da contratante,
medianle a emissão do Termo de Recebimento Provisório.
17.5 O recebimento dar-se-á definitivamente, após a conflrmação da unidade a que se
destinam os materiais da entrega sem avarias do produto, mediante a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo.
17.6 O recebimento dos materiais, não implica na sua aceitação definitiva, porquanto
dependerá da verificação do resultado, por membro da unidade a que se destinam os
mesmos, da satisfação de todas as especificações do Termo de Referência e editalícias,
para a expedição do Termo de Aceitação Provisório ou Definitivo, conforme o caso.

í8. PAGAMENTO

18.í o pagamento pelo fornecimento dos materiais, será efetuado a contratada, por meio de
transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias úteis após a aceitação
definitiva dos mesmos, com apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo
Agente Público competente.
í8.2 O pagamento deverá ser efetuado em pARCELAS PROPORCION AIS À ENTREGA
DOS MATE RIAIS , náo devendo estar vinculado a liquidaÇão total do empenho
18.3 Para fazer jus ao pagamento, a fornecedora adjudicatária deverá apresentar junto às
notas fiscais, comprovaçáo de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal, regularidade relativa à seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
serviço (FGTS) e inexistência de débitos inadimplidos perante a JustiÇa do Trabalho.
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18.4 A contratante não incidirá em mora quanto ao atraso do pagamento em face do não
cumprimento pela empresa fornecedora das obrigações acima descritas ou de qualquer
outra causa que esta deu azo.

í9. VIGÊNCIA DO CONTRATO

19.1 O futuro contrato que advir deste Edital, vigorará por 12 (doze) meses, a contar de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de termos
aditivos, conforme disposições do Art. 57 da Lei no 8.666/93 e suas alteraçóes posteriores,

com redação dada pela Lei no 9.648/98.
19.2 As condições de reajuste, repactuações, equilíbrio econômico-financeiro, rescisáo,
sanções e as demais normas deste Termo de Referência, deverão constar em cláusulas da
minuta do contrato.

20. FrscALrzAçÃo oo coNrRaro
20.1 A fiscalização e âcompânhamento da execução do presente contrato será feito pelo

servidor, Gilmar Ricardo Gomes, matrícula no 51.064-5, especialmente designado, que

anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à

regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei no 8.666, de
21.06.93.
2O.2 A Íiscalizaçáo de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
ação ou omissáo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

21. DAS MULTAS, SANçÕES ADMTNTSTRATTVAS E RESCTSÃO CONTRATUAL
21.1 A multa pela inexecuÇão total ou parcial do Contrato prevista nos Art. 86 e 87 da Lei n"
8.666/93, fixa-se em 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
2í.2 A CONTRATADA pela inexecução parcial ou total, ou atraso injustificado fica sujeita a
aplicação das sanções administrativas previstas nosArts. 86 à 88 da Lei n'8.666/93.
21.3 OcotÊtá a rescisão contratual nos casos previstos nos incisos do Art. 78, bem como os
efeitos previstos nos Arts. 79 e 80.

22. DAS EXIGENCIAS REGULAMENTARES

22.1 As exigências regulamentares do Decreto no 8.538 de 06 de outubro de 20í5 - que
regulamenta o tratamento favorecido, diferencial em simplificado para as Microempresas e
empresas de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural, pessoa física,
microempreendedor individual - MEI e sociedades cooperativas de consumo, priorizando a
contratacão de ME e EPPS e equiparadas do âmbito local, haja vista a promoçáo do
desenvolvimento econômico e social, bem como fomentar o comercio local nos termos
desse decreto.

22. DAS DTSPOSIÇOES GERATS

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara, Imperatri/MA
CEP: 65.900-505 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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23.1. Após a declaração do vencedor da licitaÇão, não havendo manifestaçáo dos licitantes
quanto à intenÇão de interposição de recurso, o(a) Pregoeiro(a) lavrará a ata da sessão e

submeterá o processo à homologação da autoridade competente.

23.1.1. No caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a

autoridade incumbida da decisão fará a homologação.

23.2. O vencedor obriga-se a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou

supressões do valor inicial atualizado do objeto da presente licitação, nos termos do art. 65,

§ 1o, da Lei n" 8.666/93.

23.3. A Prefeitura Municipal de lmperatri/MA poderá revogar a licitaÇão por razôes de
interesse público decorrente de Íato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

23.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que tendo
acêitado sem objeção, venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou

irregularidades que o viciem.

23.5. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condições.

23.6. O(A) pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitaçáo, poderá
promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a rnclusão posterior de documento ou informaçáo que deveria constar no ato da

sessão pública.

23.6.1 Poderá ser solicitado ao fornecedor, pelo pregoeiro ou pêla comissão de licitação
informações adicionais necessárias, laudos técnicos de análises dos produtos, amostras e
outras, a qualquer tempo e/ou fases do procedimento licitatório, com a Íinalidade de dirimir
dúvidas e instruir as decisóes relativas ao julgamento.

23.7. Não serão considerados motivos para desclassificação simples omissões ou erros
formais da proposta ou da documentaçáo, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem

o processamento da licitação e o entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos
demais licitantes.

23.8. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação/fornecimento.

23.9. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redação deste
instrumento convocatório.

22,10. Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Administração Pública
Municipal, deverá fazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame.

23.1 1 . Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com
vista Íranqueada aos interessados na licitação.

23.12. As decisôes do(a) Pregoeiro(a), bem como os demais atos de interesse dos licitantes,
serão publicados na lmprensa oficial, caso não possam ser feitas diretamente aos seus
representantes.

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara, Imperatriz/MA
CEP: 65.900-505 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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23.13. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das
propostas fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que o feito estiver
suspenso.

23.14. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

23.15. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23. í 6. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposiçôes constentes da legislação
vigente.

23.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o dia do vencimento.

23.18. A Senhora Secretária Municipal de Desenvolvimento Social - SEDES/Imperatriz -
MA, poderá revogar a licitação por razóes de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovâdo ou anulá-la por ilegalidâde, do que dará ciência
aos licitantes mediante publicação na lmprensa Oficial (arts. 49 e 59 da Lei n'8.666/93).

23.'19. Quaisquer esclarecimentos que se façam necessário, poderão ser prestados pela
Comissão Permanente de Licitação - CPL, no endereço: Rua Urbano Santos, no 1657,
Bairro Juçara, lmperatriz.

23.20. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.imperatriz.ma.gov.br, ou
obtidos mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de
Documento de Arrecadação tt/unicipal - DAM, emitido pela Secretaria de Planejamento,
Fazenda e Gestão Orçamentária, podendo, ainda, ser consultado gratuitamente na sede da
CPL, na Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA, estando disponível
para atendimento em dias úteis, das 08h às 18h.

lmperatriz (MA), 06 de agosto de 20í I

n-,rãt
/.ihB

Francisco osta Silva
Pregoeiro

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara, Imperatri/MA
CEP: 65.900-505 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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pREGÃo pRESENctAL No oB1 /20í8 - cpL

ANEXO I

(Proposta de Preços e Termo de Referência)

de de 2018.

Prezados Senhores,

(empresa), com sede na cidade de na

Rua , oo _, inscrita no CNPJ/MF sob o número-,
neste ato representada por 

-, 

portador do CPF no

RGno-,abaixoassinado,propóeaSecretariadeAgriculturaAbaStecimentoe
Produção - SEAAP, os preços infra discriminados, para Aquisição de Material de Consumo,
para serem usados na perfuraçáo dê poços artesianos na zona rural do Municípro de
lmperatriz - Ma, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento
e Produção, objeto do PREGÁO PRESENCIAL n" 081/2018-CPL:

a) PÍazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a
partir da data de sua abertura.

c) Preço Total por extenso R$............ (

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara, ImperatrizMA
CEP: 65.900-505 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com

b) Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos
contados a partir do recebimento da SolicitaÇão do Material em questão. A empresa que não
cumprir o prazo soÍrerá as sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas alteraçóes.

C.X
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ANEXô ii - rlÉeú nÉF. aoúlsrçÃô DE uATERTAL oe ôônsuuo, plm ÊenrumçÃo DE poços

ARTESIANoS NAzoNA RURAL Do Nosso munrcIplo,
ITEII DrscRlurNAçÂo APRES. QUANT vl. mÉoro V. TOTAL

1 Revêstimento geomecânico STD 4' x m br R$ 285,33 R$ 42.799,s0

2 Filtro geomecânico STD 4" x 0,75mm br 100 R$ 426,87 R$ 42.687,00

Centralizadores 10" x 4" un 50 R$ 54,33 R$ 2.716,50

4 Betonita 25 kg SC 300 R$ 40,67 R$ 12.201,00

5 Compactolit.2S kg sc 100 R$ í58,33 R$ í5.833,00
6 Seixo no 00 especial para poço m" 60 R$ 295,67 R$ 17.740,20

7 Easy clên para isolamento kg 60 RS 65,33 R$ 3.9í9,80
I Tampa para poço 4" STD em fêno un 10 R$ í54,00 R$ 1.í0,00

Rt íJ80,53 R$ 139..87,00
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SEGRETARIA iIUNTCTPAL DE AGRTCULTURA, ABASTECTMENTO E PRODUçÃO

TERMO DE REFERENCIA

1. DOOBJETO,,
1.1 Aqúsição de Material de Consumo, para serem usados na peúração de poços artesianos
na zona rural do Mrmicípio de lmperatriz - Ma., para atender as necessidades da Secretaria de
Agriculhra, Abastecimento e Produção, a ser efeh:ada através de licitação, na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, nos termos da Lei n.o 8.666193. o objeto da contralação será

fomecido de forma parceladâ, com objetivo de atender as necessidâdes da AdministraSo
Municipal.

3. DOS OBIETOS E ESPECTFTCAÇÔES .,

3.1 Os objetos, especificações e quantidades estiio claÍamente descritos na planilha constanúe no
Anexo I deste Termo de Referência

4. DA IIABTLTTAÇÃO "
4.1 Para se habiütar ao processo os interessados deverão apresentar os documentos relacionados

nos incisos e panigrafos dos AÍs. 21,28,29,30,31 e32 da Lei no. 8.666193.

5. DAS OBRIGAÇÔES »,q. COXTRATATADA -"
5.1 Proceder à entrega dos materiais em conformidade com o quantitativo solicitado poÍ esta
Secretari4 para cada pedido;

5.2 Manter inalterados os preços e condições da proposta;
5.3 lançar na trota fiscal as especificações dos materiais, de modo idêntico aqueles constâotes
do objeto do edital;
5.4 Não transfeú a terceiros, total ou parcial, o fomecimento dos materiais sem a previa e
expressa anuência da contratante.
5.5 Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, às suas
custas e riscos, uum prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis" quaisquer ücios, defeitos,
inconeções, erros, falhas e imperfeiçôes, decorrente de culpa da empresa fornecedora ou
fabricante.
5.6 Evitar a entrega de materiais impróprios ou de qualidade inferior, não podendo tal fato ser
invocado parajustificar cobrança adicional, a qualquer título.
5.7 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejúzo causados por setrs empregados, ou
Íepresentantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes de
serviços ou aqui
expirado o prazo.

sições com vícios ou defeitos, constatiíveis nos pÍÍlzos

Àv. Babaçulândia, 553 - Entroncamento - úryeratiz - MA - CNpJ: 06.158.455/0001-16
hto://www. imoeratriz.ma.sov.br

2. DAJUSTIIICATIVA"
2.1 A Aqúsição de Material de Consumo em questão é de suma importância, haja vista
serem indispensáveis para utilização na perfuração de poços artesianos dos povoados de nosso

município, possibilitando uma melhor distribúção e abastecimento de água para a população da
zona rural.

mesmo
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5.8 Observar o prazo máximo no qual a empresa ficará obrigada a entregar os materiais,
conforme item 06 deste Termo de Referência-
5.9 AceitaÍ os acéscimos e supressões do valor inicialmente estimado para a aquisição dos
materiais, nos t€Ímos do § l"; do art. 65 da Lei 8.666193;
5.10 fucar com tdas as despesas, diretas ou indiretas, decorÍentes do cumprimento das

obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocarnento dos técnicos, enquânto perdurar a
vigência da garantia oferecida pela Contrarada, de acordo com o manual de garantia do
fabricante.
5.1 I Gamntir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não
eximirá o fomecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento d"" obrigações pactuadas

ente as partes.
5.12 A assinâtwa do contrato por pessoa comp€tente deverá ser efetuada em um prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada" sob pena das sanções preüstas no art.o

8l na Lei 8.666193.
5.13 O ContraÍado fica obrigado a apÍesentar no ato da assinatura do contrato a planilha de
preços da proposta final ajustada ao ultimo lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de
recusa da assinatura do contrato.
5.14 Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, embalagens,

mão-de-obr4 garantia e todas as despesas decorrentes da conbatação.
5.15 Efetuar a imediata correÉo das deficiências-apontadas pela Contratante, com relação ao
fomecimento dos mâteriais.
5.16 Responsabilizar-se pelo cunprimento das prescrições referentes as leis trabalhistas,
preüdenciárias e de segurênça do trabalho de seus funcionrírios.
5.17 Manter durante a execução do contrato, em compaübilidade com Ís obrigações por ela
assumidas, todas as condigôes de habilitação exigidas nesse Termo de Referênci4 apresentando
os compÍovantes que lhe forem solicitados pela Contatante.
5.18 Comunicar ààscalização da conlratant€, por escrito, quando verificar quaisquer condições
inadeqr',das à execução do contato ou a iminência de fatos que possam prejudicâr a perfeita
execução do objeto.
5. 19 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execuÉo do conftto.
5.20 A Contratada é responsável pelos encargos trabalhi5lss, preüdenciários, fiscais e

comerciais resultantes da execução do contrato.
5.21 A inadimplência da Contratad4 com referência aos encargos tabalhistas, fiscais e

comerciais, não [ansfere à Contratante ou a terceiros a responsúilidade por seu pagamento.
5.22 A Conffiada é responsável pelos danos causados diretamente à esta Secretaria ou a
terceiros, decorrente de culpa ou dolo durante a execução do Contato.
5.23 A agão ou omissão, total ou parcial da fiscalização da Contratante, não eximiní a
Contratada de total responsabilidade pela má execução do objeto do contrato.
5.24 Os maleriais deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da data da mtrega;
5.25 Atender as demais condições descritas neste Temro de RefeÉncia.

6. DOS PRÂZOS, LOCAIS DE ENTREGÀ RECEBIMEMO E ACEITAÇÃO DOS
MATERIAIS DE CONST'MO. "-
6.1 Os materiais deverão s€r entegues no prazo ftáximo de ate 05 (cinco) dias conidos
contados a partir do recebimento da solicitação do Material em questão. A empresa que não
cumprir o prazo sofreú as sanções preüstas Da Lei 8.66/93 e suas alterações.

,,

Av. Babaçulándi4 553 - Entroncamento - Impemtriz - MÁ - CNpJ: 06.15g.455/0001-l
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6.2 Os materiais serão entregues, sem ônus adicional para a conbatante, em local designado por
pessoa competente para tal, conforrne crotrogfttun estabelecido por esta Sectetaria,
acomparúado da respectiva nota fiscal, por pessoal qualificado da contratada.
6.3 A empresa vencedora deve efetuar a entÍega dos materiais em perfeitas condições de uso,
conforme proposta apreseirtada, especificaçôes técnicas e níveis de desemperúo mínimos
exigidos, dentro do honirio de expediente do respectivo órgão responsável.
6.4 O recebimento dos materiais dar-se-á provisoriamente, nas dependências desta Secretaria
após a realização de üstoria por membro do setor de compras da contratante, mediante a

emissão do Termo de Recebimento Provisorio.
6.5 O recebimento dar-se-á definitivamente, após a confirmação da unidade a que se destinam
os materiais da entrega sem avarias do produto, mediante a emissão do Terrno de Recebimento
Definitivo.
6.6 O recebimento dos materiais, nâo implica na sua aceitação definitiv4 porquanto dependerá
da verificaçtto do rcsultado, por membro da unidade a que se destinam os mesmos, da satisfação

de todas as especificações do Tenno de Referência e editalícias, pam a expedição do Termo de

Aceitação Proüsório ou Definitivo, conforme o caso.

7. DAS OBRTGAÇÕES DA CONTRATAÀITE - "
7.1 Et'etuar o pagamento na forma do item ll deste Termo, após o recebimento definitivo dos

materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais, preüdenciárias,
trabalhistas e as.dêmais disposições deste Termo de RefeÉncia;
7.2 Verificar se a enhega dos itens licitados foi rl.alizada com observação as disposições
pertinentes neste Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do
pagÍrmento dos materiais de consumo entegues.
7.3 As decisões e pÍoüdências que ultrapassarem a compeência do servidor ou comisúo de
recebimento deverilo ser adotadas por serls superiores em tempo bribil para a adoção das
medidrs convenientes a Administração.
7.4 Rejeitar os produtos cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos
requisitos mínimos constantes do Anexo I deste Termo de Referência.
7.5 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de
cada um dos itens que compõem o objeto deste Termo, para que sejam adotadas as medidas
corretivas nec€ssárias;

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS "
8.1 Os preços ofertados deverão ser líqúdos, devendo estar nele inclúdas todas as despesas com
impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos, de qualquer natureza, que se façam
indispensáveis à perfeita execução do objeto dessa licitação, já deduzidos os abatimentos
evenh.ulmente concedidos, contemplando item a item.
8.2 Apresentar indicação derâlhada das especificações dos materiais cotados, citando marca,
tipo, fah,ricante, país de procedência e outras características que permitam identificáJos, com
juntada" inclusive, de prospectos na língua portuguesq sem referência às expressões "similar"
ou "compatível", de acordo com os reqúsitos indicados neste Termo de Referência.

9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO .'
9. i O critério de julgarnento a ser adotado deverá ser o de MENOR VALOR GLOBAL. 

,

3
Av. Babagulândi4 553 - EDúoncamento - Inpsatriz _ MA _ cNpJ: 06.1
http://wçrv. imperatriz.ma-eov. br
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10. DO PREÇO z"
10.1 O Valor global estimado püa a aquisição é de R$ 139.437,1X) (cento e trinta e nove mil e

qurtnoccntos e trhtr e sete r€ais), conforme Tabela - Anexo I, integmnte deste Termo de

Referência

1I. DO PAGAMENTO ,"/
l1.l O pagamento pelo fornecimento dos materiais, será efetuado a contratada, por meio de
transferência eletrônica ou ordem bancári4 em até 30 (trinta) dias úteis após a aceira4,áo

definitiva dos mesmos, com apÍEsentação da. notas fiscais deviítâmente certificadas pelo Agente
Público competente.
11.2 O pagamento deverá ser efetuado em
DOS MATERIAIS. não devendo estar ünculado a liqúdação total do empenho.
I 1.3 Para fazer jus ao pagamento, a fornecedora adjudicatária deveú apresentar junto as notas
fiscais, comprovação de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal,
regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
e inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
I1.4 A conüatante não incidiní em mora quanto Í!o atraso do pagamento em face do não

cumprimenlo pela empresa fomecedora das obriga@s acima descritas ou de qualquer outra
causa que esta deu azo.

12. Dos RECUR§oS oRÇAMENTÁRIoS !,,/
12.1 As despesas decorrentes da contratação correrâo à conta dos segu.intes recursos:

UIYD. ORÇAMEI\üTÁRIA: 17.001 - §ecretaria de Agricultun, Abastecimento e Produção
PROJETO ATwIDADE: 20.607.0118.1.230 - Manutenção de Poços Artesianos
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.99 - Iúaterial de Consumo
Ficha: 2686 - Fonte: 001 - Recurso do Tesouro Municipal

13. DO PRAZO DE VIGÊ,NCIA DO CONTRATO ,, 1,,

13.1 O futuro contraio que advir deste Termo de Referênci4 vigorará por 12 (doze) mes€s, a
contar de sua assinatua" podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, atavés de
termos aditivos, conforÍne disposições do Art. 57 da Lei no 8.666193 e suas alterações
posteriorcs, com redação dada pela Lei n' 9.648198.
13.2 As condições de reajuste, re.pactuações, eqúlibrio econômico-financeiro, rescisão, san@es
e as demais normas deste Termo de Referência, deverão constar em cláusulas da minuta do
contrato.

14. DAS E)ilGENCIAS REGULAMENTARES r'
14.1 As exigências regulamentares do Decreto no 8.538 de 06 de outubro de 2015 - que
Í€gulamenta o tÍatamento favorecido, diferencial em simplificado para as Microempresas e
empÍÍ€sa.s de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rual, pessoa fisica.,
Írúcro€mpresdedor individual - MEI e sociedades cooperativas de consumo, oriorizando a
contratacão de ME e EPPS e eqúpaÍadas do âmbito local, haja üsta a promoçÍto do

Av. Babaçulândia 553 - Entoncamenúo
http ://www. imperariz.ma" eov.br

4
- Imperatriz - MA - CNPJ: 0ó.158.45
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desenvolvimento econômico e social, bern como fomentar o comercio local nos termos desse
decreto.

15. DA FISCALIZAÇÃO DO COI{TRATO,/ t/
15.1 A frscalização e acompanhamento da execução do presente contrato seú feito pelo
servidor, Gilmar Ricardo Gomes, matrícula no 51.064-5, especialmente designado, que anotará
em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados na forrna do Artigo 67 , dal,ei n" 8.6ó6, de 21.06.93.
15.2 A fiscalizaçtto de que trata esta cláusula não exclú nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultântes de ação

ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

16. DAS MI,JLTAS, SA}IÇÕES ADMIMSTRATIVAS E RESCISÃO CONTRATUAL r' -
16.1 A multa pela inexecução total ou parcial do Contrato prevista nos Art. 86 e 87 da ki n'
8.666/93, fixa-se em 57o (cinco por cento) do valor total do contrato.
16.2 A CONTRATADA pela inexecução parcial ou total, ou atraso injustifrcado fica sujeita a
aplicação das san$es a.lministrativas previstas nos Arts. 86 à 88 da ki n' 8.666/93.
16.3 Ocorreú a rescisão contratual nos cÍlsos preüstos nos incisos do Art. 78, bem como os
efeitos pÍeüstos nos Arts. 79 e 80.

17. DAS DISPOSIÇÔES GERÀIS,,
17.1 Quaisquer esclarecimentos que se façam necesvírio, poderão ser prestados pela Comissão
Permanente de Licitação - CPL, no endereço: Rua Rafael de Alneida Ribeiro, no 600, Baino
São Salvador - Lnperatriz - MA.

Imperatriz - Ma., 30 de maio de 2018.

Peulo Torres Araújo
Secretário

5
Av. Bóagulândia 553 - Entoncámento - Imperariz - MÁ - CNpJ: 06.15g.455/0001-16
http://www. imperatrizma. gov.br
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pREGÃo PRESENctAL N' oBi/20í B-cpL

ANEXO II

(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)

CARTA CREDENCIAL

lmperatriz (n/A), de de 2018

A(o)
PREGOETRO(A) MUNTCTPAL

REF. PREGÃO PRESENCIAL NO 08í/20í8.CPL.

_, inscrita no CNPJ/MF sob o no

com sede na rua vem pela presente informar a Vs.

Sas. que o Sr.

CPF no

, portador do RG no _ e do
é designado para representar nossa empresa na Licitação

acima referida, podendo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e
impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisôes, assinar propostas ê rubricar
documentos das demais licitantes, recorrer, desistir da interposiçáo de recursos, acordar,
formular lances verbais, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame.

Atenciosamente,

Nome, ldentidade e Assinatura do Responsável Legal
(Com firma reconhecida em caÉório)

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara, tmperatrizMA
CEP: ó5.900-505 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com

O abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa

Ç)5-
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PREGAO PRESENCIAL NO 08í/2018 - CPL

ANEXO il
(MINUTA DO CONTRATO)

CONTRATO DE AQUISIçÃO DE MATERIAL
DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NA
PERFURAÇÃO DE POçOS ARTESIANOS
NA ZONA RURAL DO MUNICíPIO DE
IMPERATRIZ - MA,, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E

PRODUçÃO. QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICíPIO DE IMPERATRIZ E A EMPRESA

NA FORMA
ABAIXO.

Ao(s) 

- 

dias do mês de _ do ano de 2018, de um lado, o MUNICíP|O DE
IMPERATRIZ, CNPJ/MF n" 06.158.455/000'1-16, localizado na Rua Rui Barbosa, no 201,
Centro, através do(a) Secretário(a) Municipal

brasileiro(a), agente político, portador do RG n.o

SSP/MA e do CPF/MF n.o doravante denominado simplesmente de
coNTRATANTEe,dooutrolado,aempresa-,cNPJ/MFn.o

'eStabelecidana-,neSteato,representadapelo,
Sr.

doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no
Processo n.o e proposta apresentada, que passam a
integrar este instrumento, independentemente de transcrição na parte em que com este não
conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.o

8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
l) Constitui objeto deste contrato a Aquisição de Material de Consumo, para serem
usados na perfuração de poços artesianos na zona rural do Município de lmperatriz - Ma.,
para atender as necessidades da Secretarra de Agricultura, Abastecimento e Produção, com
motivação no processo administrativo n" 17 .OO'I.OO1l20í 8-SEAAP, e em conformidade com
o Pregão Presencral no 081i2018-CPL e seus anexos, que independente de transcrição
integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está
consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei no 8.666, de 2í de
junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNoA. DAS oBRIGAçÕES DA GoNTRATADA
l) Proceder à entrega dos materiais em conformidade com o quantitativo solicitado por esta
Secretaria, para cada pedido;
ll) Manter inalterados os preços e condições da proposta;

Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA
CEP: 65.900-505 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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portador do RG n.o e do CPF/MF n.o _,
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lll) Lançar na nota fiscal as especificaçóes dos materiais, de modo idêntico aqueles

constantes do objeto do edital;
lV) Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento dos materiais sem a prévia e
expressa enuência da contratante.
V) Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, às

suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer vícios,

dêfeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeiçóes, decorrente de culpa da empresa

fornecedora ou fabricante.
Vl) Evitar a entrega de materiais impróprios ou de qualidade inferior, não podendo tal fato

ser invocado para justificar cobrança adicional, a qualquer título.
Vll) Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus

empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros,

inclusive os decorrentes de serviços ou aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos
prazos da garantia, mesmo expirado o prezo.

Vlll) Observar o prazo máximo no qual a empresa ficará obrigada a entregar os materiais,

conforme itêm í7 deste Edital.

lX) Aceitar os acréscimos e supressôes do valor inicialmente estimado para a aquisição dos
materiais, nos termos do § 1o; do ârt. 65 da Lei 8.666/93;
X) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, deconentes do cumprimento das
obrigaçóes assumidas, inclusive aquelâs com deslocamento dos técnicos, enquanto
perdurar a vigência da garantia oferecida pela Contratada, de acordo com o manual de
garantia do fabricante.
Xl) Garantir que a açáo ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente,
não eximirá o Íornecedor de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigaçóes
pactuadas entre as partes.

Xll) A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo

máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções
previstas no art.' 8í na Lei 8.666/93.
Xlll) O Contratado fica obrigado a apresentar no âto da assinatura do contrato a planilha de
preços da proposta final ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena

de recusa da assinatura do contrato.
XIV) Pagar todas as despêsas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros,
embalagens, mão-de-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contrataÇão.
XV) Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, com relação
ao fornecimento dos materiais.
XVI) Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
XVll) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaÇões por ela
assumidas, todas as condiçóes de habilitação exigidas nesse Termo de Reíerência,
apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante.
XVlll) Comunicar à fiscalização da contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condições inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que possam
prejudicar a perfeita execução do objeto.
XIX) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato.
XX) A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato.

Rua Urbano Santos, I657 , Bairro Juçara,ImperatÍi MA
CEP: 65.900-505 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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XXI) A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, flscais e

comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu
pagamento.
XXll) A Contratade é rêsponsável pelos danos causados diretamentê à esta Secretaria ou a
terceiros, deconente de culpa ou dolo durante a execução do Gontrato.
XXlll) A ação ou omissão, total ou pârcial da fiscalização da Contratante, não eximirá a
Contratada de total responsabilidade pela má execução do objeto do contrato.
XXIV) Os materiais deverão ter garantia mÍnima de 12 (doze) meses a partir da data da
entrega;
XXV) Atender as demais condições descritas no Termo de Referência.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE

l) Efetuar o pagamento na forma do itêm 18 deste Edital, após o recebimento definitivo dos
materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais,
previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições deste Termo de Referência;
ll) Verificar se a entrega dos itens licitados foi realizada com observação às disposiçôes
pertinentes no Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do
pagamento dos materiais de consumo entregues.
lll) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do sêrvidor ou comissão
de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes a Administração.
lV) Rejeitar os produtos cujas especificaçóes não atendam, em quaisquer dos itens, aos
requisitos mínimos constantes do Anexo I do Termo de Referência.
V) Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeiçóes, falhas ou irregularidades constantes
de cada um dos itens que compõem o objeto deste Termo, para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessárias;

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS, LOCAIS DE ENTREGA, RECEBIMENTO E

ACEITAçÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO.

l) Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos
contados a partir do recebimento da Solicitação do Material em questão. A empresa que não
cumprir o prazo sofrerá as sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações.
ll) Os materiais serão entregues, sem ônus adicional para a conlratante, em local designado
por pessoa competente para tal, conforme cronogrâma estabelecido por esta Secretaria,
acompanhado da respectiva nota fiscal, por pessoal qualificado da contratada.
lll) A empresa vencedora deve efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições de
uso, conforme proposta apresentada, especificações técnicas e níveis de desempenho
mínimos exigidos, dentro do horário de expediente do respectivo órgão responsável.
lV) O recebimento dos materiais dar-se-á provrsoriamente, nas dependências desta
Secretaria após a realização de vistoria por membro do setor de compras da contratante,
mediante a emissão do Termo de Recebimento Provisório.
V) O recebimento dar-se-á definitivamente, após a confirmação da unidade a que se
destinam os materiais da entrega sem avarias do produto, mediante a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo.

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara, Imperatriz/MA
CEP: 65.900-505 E-mail: cplimperarriz@hormail.com 5
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CLÁUSULA OUINTA - PAGAMENTO

l) O pagâmento pelo fornecimento dos materiais, será efetuado a contratada, por meio de
transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias úteis após a aceitação
definitiva dos mesmos, com apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo
Agente Público competente.
ll) O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS A ENTREGA DOS
MATERIAIS , não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho
lll) Para fazer jus ao pagamento, a fornecedora adjudicatária deverá apresentar junto às
notas fiscais, comprovação de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
lV) A contratante não incidirá em mora quanto ao atraso do pagamento em face do não
cumprimento pela empresa fornecedora das obrigações acima descritas ou de qualquer
outra causa que esta deu azo.

CLAUSULA SEXTA. DA CLASSIFICAÇÂO ORÇAMENTARIA E EMPENHO

l) As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

UNID. ORÇAMENTÁRIA: í 7.001 - Secretaria de Agricultura, Abastecimento e
Produção
PROJETO ATIVIDADE: 20.607.0118.1.230 - Manutenção de Poços Artesianos
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.99 - Material de Consumo
Ficha: 2686 - Fonte. 00'l - Recurso do Tesouro Municipal

CLÁUSULA SETIMA. VIGÊNCIA Do CoNTRATo

l) O futuro contrato que advir deste Edital, vigorará por í2 (doze) meses, a contar de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos pêríodos, através de termos
aditivos, conforme disposições do Art. 57 da Lei no 8.666/93 e suas alteraçôes posteriores,

com redação dada pela Lei no 9.648/98.
ll) As condições de reajuste, repactuaçôes, equilíbrio econômico-financeiro, rescisão,
sançóes e as demais normas deste Termo de Referência, deverão constar em cláusulas da
minuta do contrato.

cLÁusuLA otTAVA - FrScALrzAÇÃo Do coNTRATo

l) A fiscalização e acompanhamento da execuçáo do presente contrato será feito pelo

servidor, Gilmar Ricardo Gomes, matrícula no 5í.064-5, especialmente designado, que
anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara, lmperatriz/MA
CEP: 65.900-505 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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Vl) O recebimento dos materiais, não implica na sua aceitação definitiva, porquanto

dependerá da verificação do resultado, por membro da unidade a que se destinam os
mesmos, da satisfação de todas as especificações do Termo de Referência e editalícias,
para a expedição do Termo de Aceitação Provisório ou Definitivo, conforme o caso.
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regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei no 8.666, de
21.06.93.
ll) A fiscalização de que trete esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a tercêiros, resultantes de
ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

jt*a ã^o
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CLÁUSULA NONA
CONTRATUAL

DAS MULTAS, SANçÕES ADMINISTRATIVAS E RESCISÃO

l) A multa pela inexecução total ou parcial do Contrato prevista nos Art. 86 e 87 da Lei n"

8.666/93, fixa-se em 5% (cinco por cento) do valor total do contralo.
ll) A CONTRATADA pela inexecução parcial ou total, ou atraso injustificado fica sujeita a

aplicação das sanções administrativas previstas nos Arts. 86 à 88 da Lei n' 8.666i93.
lll) Ocorrerá a resclsão contratual nos casos previstos nos incisos do Art. 78, bem como os
efeitos previstos nos Arts. 79 e 80.

CLÁUSULA DÉcIMA - Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de lmperatriz/MA, com renúncia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da
execução deste Contrato.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme,
é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeâdas.

lmperatriz (MA), _ de de 201 8

CONTRATANTE
Secretário Municipal

CONTRATADO
Representante Legal

TESTEMUNHAS

CPF

CPF

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara, Imperatriz/MA
CEP: 65.900-505 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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PREGÃO PRESENCIAL NO 081/20í8-CPL

ANEXO IV

MoDELo DE DEcLARAçÃo oe cuupRrMENTo Do tNc. v DoART. 27 DA LEt
8.666/93

oecuRlçÃo

da
por

intermédiodoseurepresentantelegalo(a)S(a)-'portador
daCarteiradeldentidadeno-edoCPFno-'DECLARA,
para fins do disposto no inc. V do ad.27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de í999, que náo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e náo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

(data)

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara, Imperatriz&íA
CEP: 65.900-505 E-mail: cplimperatriz@hormail.com

(Nome
Empresa)_, inscrito no CNPJ/MF sob no
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PREGÃO PRESENCIAL N' 08í/2O1 8.CPL

ANEXO V

i,roDELo oE DEcLARAçÃo oe crÊrcn E cuMpRrMENTo Dos REeursrros DE
HABILITAçÃo

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão Presencial n"
081/20í 8-CPL, realizado pela Prefeitura Municipal de lmperatriz, e conforme exigências
legais, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.

A presente declaração é feita sob as penas da Lei

lmperatriz(MA), _ de de 2018

Representante Legal da Empresa
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Rua Urbano Santos, 1657 - Baino Juçara, Imperatri/MA
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